
                 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 4X4 
 

 
 

ტექნიკური მონაცემები: 
ეკოლოგიურობის სტანდარტი:               Euro 6 

საწვავის ტიპი:                                        ბენზინი 

საწვავის ავზის მოცულობა:              81 ლიტრი 

ძრავის მოცულობა:                                       2,0ლ 

ცილინდრების რაოდენობა:                              4 

ცხენის ძალა(ბრუნი წუთში):              270(5,250) 

მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ):                     159 

სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე(მმ):     4882/1894/1848 

გადაცემათა კოლოფი:                                    8AT 

წვა შერეული 100 კმ (ლ):                                    10 

კლირენსი(მმ):                                                   252                

წამყვანი თვლები:                                  4WD/4X4 

4x4-ზე სისტემა:                          Rock-Trac® 4.0:1 

წინა/უკანა/ცენტრ. კუთხეები:          36/31.4/20.8 

დატბორილ წყალში მოძრ.სიჩქარე (კმ/სთ):     8 

დატბორილ წყალში მოძრ.მაქს.სიღრმე(მმ): 760 

წინა ხიდი:                                             Dana M210 

უკანა ხიდი:                                           Dana M220 

საბურავები:                                            255/75R17 

ავტომობილის გამოშვების წელი:                2019                   

ავტომობილის წონა(კგ):                                1974 

ავტომობილის ფერი:                                     შავი        
აღჭურვილობა: 
ABS & ESC  
Hill Start/Descent Control  

Sky One-Touch Power Top 

Trailer Tow and HD Electrical Group 

სისტემა „Traction Control“ 

Trail Rated 

Blind Spot & Cross Path Detection 

Rear Stabilizer Bar 

Electronic Roll Mitigation  

Tru - Lok  წინა და უკანა ხიდები 

TPMS (საბურავ. წნევის მონიტორინგის სისტ.) 

STOP-START 

საწვავის ავზის დამცავი ფირფიტა 

გადაცემათა კოლოფის დამცავი ფირფიტა 

კლიმატ კონტროლი 

უგასაღებო გაღება და ღილაკით დაქოქვა 

დისტანციური დაქოქვა 

სიჩქარეზე მგრძნობიარე ჩამკეტი 

უკანა სანისლე ფარები 

7“ ფერადი ინსტრუმენტების პანელი 

გატაცების საწინააღმდეგო სისტემა 

ცენტრალური საკეტი 

გარე ტემპერატურის სენსორი, ჰაერის ფილტრაცია 

სიჩქარის მაკონტროლირებელი 

ტყავის საჭე 

წინა ფარების ავტომატური რეგულირება 

მძღოლისა და მგზავრის უსაფრთხოების ბალიშები 

წინა 2 გვერდითა უსაფრთხ. ბალიშები 

ტყავის სალონი 

უკანა ხედვის კამერა 

წინა და უკანა პარკირების სენსორები  

რეგულირებადი საჭე, საჭის გამაძლიერებელი 

საჭეზე აუდიო სისტემის მაკონტროლებლები 

მძღოლის და მგზავრის  რეგულირებადი სავარძლები 

უკანა სავარძელი კეცვადი 60/40 

წინა თბობადი სავარძლები 

ავტომატური ტონირების უკანა ხედვის სარკე 

გვერდითა სარკეები მოხვევის მაჩვენებლებით,თბობადი 

სარკეების მანათობლები 

უკანა შუშის მრეცხავი 

12 ვოლტის წყარო 

2  USB პორტი დატენვის ფუნქციით 

სრული ზომის სათადარიგო საბურავი 

ალუმინის დისკები 

ელ.შუშები, წინა  1-Touch ჩაწევა 

თბობადი უკანა შუშა 

8.4“ სენსორული მონიტორი 

Alpine Premium Audio System 

Apple carplay/Android auto 

RADIO, MP3,  AUX, USB 

Uconnect voice command with bluetooth 

სათადარიგო საბურავის საფარი 

Mopar-ის ფეხსაგებები რეზინის 

დამუქებული შუშები 

ძარის ფერის სატალახე ფირფიტები 

LED უკანა მაშუქები 

LED წინა სანისლე მაშუქები 

LED წინა  მაშუქები 

LED დღის მაშუქები 

 

გარანტია: 3 წელი ან 100,000კმ 

ფასი: 209’700 ლარი 

ტელ: 2 307 307; 597 307 302 ; 571 307 302 

 


